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Hiekkasuodattimen käyttöohje 
 
 

Uima-altaiden veden likaantuminen on hyvin yksilöllistä. Yleensä viileät yksityiskäytössä olevat 
sisäuima-altaat eivät likaannu yhtä nopeasti kuin paljolla käytöllä olevat lämpimät ulkouima-altaat.  
Kun uimavesi suodatetaan, niin saadaan vedestä poistettua suurin osa epäpuhtauksista, kuten 
hiukset ja huonepöly. Nykyään uima-allassuodattimet ovat tyypiltään kvartsihiekkasuodattimia, 
varustettuna valintaventtiilillä. Suodattavana aineena toimii kvartsihiekka, raekoko on noin 0,5 – 
1,0 mm. Yksityiskäytössä se tulisi vaihtaa vähintään noin 3 - 5 vuoden välein. 
 
Seuraavan kaavan mukaan voidaan laskea tarvittava suodatusaika: 
Uima-altaan vesimäärä m3 / pumpun teho m3 = käyttötuntimäärää vuorokaudessa 
 
Seuraavat suodatusajat ovat suositeltavia: 
Yksityiset sisäaltaat: Koko uima-altaan vesimäärän tulisi suodattua vähintään 1 krt / vrk 
Yksityiset ulkoaltaat: Koko uima-altaan vesimäärän tulisi suodattua vähintään 2 krt / vrk  
Taloyhtiöiden uima-altaat: 24 h / vrk 
 
Esimerkiksi ulkouima-altaissa suodatusaikaan vaikuttaa käytön lisäksi veden lämpötila. Anna 
suodattimesi käydä normaalia pidempään ja huolehdi veden pH-arvosta ja kloorauksesta entistä 
huolellisemmin. Sisäuima-altaissa voi soveltaa samaa käytäntöä, jos uima-altaan lämpötilaa 
nostetaan. 
 
Suodatus 
Suodatinlaitteisto olisi hyvä aina asentaa mahdollisimman lähelle uima-allasta, jolloin vältytään 
putkiston aiheuttamilta tehonhäviöiltä. Suodatinpumput ovat yleensä itseimeviä keskipakopumppuja, 
joten suodatinpumppu on myös mahdollista asentaa hieman vedenpinnan yläpuolelle. Kysy aina 
ennen asennusta ohjeet laitetoimittajaltasi! 
 
monitieventtiilin ollessa suodatus asennossa, suodatinpumppu pumppaa veden hiekan läpi ylhäältä 
alaspäin, jolloin mekaaniset epäpuhtaudet jäävät hiekan pinnalle. 
Suodatettu vesi johdetaan takaisin altaan tulosuuttimelle. 
 
Tulosuutin/suuttimet ovat asennettu altaaseen siten, että pintavesi kuljettaa ja kiertää roskat 
pintaventtiiliin. Pintaventtiilissä on karkeasuodatin ja pintavirtausläppä. Suurimmat roskat jäävät 
pintakaivon koriin. Veden pinta tulee aina olla pintaventtiilin aukon puolivälissä. (vaihtelu +/ - 3 cm) 
Näin varmistat suodatinpumpun tarpeellisen vedensaannin ja ihanteellisen pintaroskien poiston. 
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Vastavirtahuuhtelu 
Suodattimeen kerääntynyt lika poistetaan huuhtelemalla kvartsihiekka. 
Kvartsihiekka on puhdasta, kun painemittari näyttää 0,3 - 0,6 bar lukemaa. Epäpuhtaudet 
suodattimessa aiheuttavat suodatuspaineen nousun ja vedenkierron heikkenemisen. Kun 
painemittarin lukema nousee noin 0,2 baarilla, suorita hiekkasuodattimen huuhtelu. 
 
Huuhtelussa suodatinpumppu imee veden uima-altaan pinnasta pintaventtiilin ja pohjalta 
pohjaventtiilin kautta pumpun karkeasuodattimeen. 
Valintaventtiilin ollessa vastavirtahuuhtelu asennossa, suodatinpumppu pumppaa veden hiekan läpi 
alhaalta ylöspäin, jolloin mekaaniset epäpuhtaudet nousevat hiekan pinnalta. Huuhteluvesi johdetaan 
viemäriin tai maastoon. 
 
Huomio! Hiekkasuodatinta huuhdeltaessa altaasta vähenee vettä! Lisää tarvittava määrä huuhtelun 
jälkeen/huuhtelun aikana. 
 
Suodatin on huuhdeltava säännöllisin väliajoin (vähintään kerran kuukaudessa, ulkoaltaalla 
useammin), jotta hiekkaan kerääntyneet epäpuhtaudet poistuvat. 
Aloita vastavirtahuuhtelu pysäyttämällä pumppu ja asettamalla 6-tie-venttiili vastavirtahuuhtelulle 
 
Jos käytössäsi on uimaveden lämmitin, kytke se huuhtelun ajaksi pois päältä! Käynnistä pumppu 
ja huuhtele, kunnes vesi tarkistuslasista katsottuna on kirkasta, noin 2…6 min. 
 
Jälkihuuhtelu 
Vastavirtahuuhtelun jälkeen sammuta pumppu, ja aseta 6-tie-venttiili jälkihuuhtelulle. 
Käynnistä pumppu ja jälkihuuhtele noin 1/2 - 1 min. 
Jälkihuuhtelussa pumppu imee veden uima-altaan pinnasta pintaventtiilin / loiskekourun ja 
pohjalta pohjaventtiilin kautta suodatinpumpun karkeasuodattimeen. 
Valintaventtiilin ollessa jälkihuuhtelu asennossa, suodatinpumppu pumppaa suodatettua vettä 
viemäriin tai maastoon. Hiekka asettuu paikoilleen ja nk. harmaavesi poistuu. Pysäytä pumppu 
ja lisää altaaseen vettä tarvittaessa. 
Aseta venttiili suodatusasentoon ja aloita normaali suodatus. Mahdollisen lämmittimen voi nyt kytkeä 
päälle. 
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